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Af BOLINE SKOVLY

11
-årige Eli Kirshenbaum står 
forstenet på scenen. Han er 
gået et skridt væk fra den 
sorte mikrofon, som 

han ellers har stået helt tæt på i de 
forrige runder, og nu begynder 
hans blik at flakke. Han trækker 
ærmerne på sin blå og grå 
bluse ned, faktisk helt ned 
over fingrene, og vrider sine 
tildækkede hænder ustyrligt 
rundt om hinanden. Selvom 
Eli elsker at stå på scenen, er 
det ikke en underdrivelse at 
sige, at han i dette øjeblik er 
presset.  

»Kan du gentage det?« 
spørger han, og ordstyreren på 
scenen nikker. 

»Dit ord er ’barren’,« siger 
hun og gentager ordet, der på 
dansk betyder gold, ufrugtbar og 
næringsfattig. Man bruger ordet til 
at beskrive for eksempel jordbunden 
eller et landskab, og udtalen af 
’barren’ rimer på navnet Karen, som 
engelsktalende ville sige det. 

»Barren,« siger Eli Kirshenbaum 
forsigtigt, men siger så ikke mere. 
Man kan se, at han er i tvivl. De 
50 tilskuere på stolerækkerne foran 
scenen er så musestille, at man ville 
kunne høre en knappenål falde til 
jorden i salen. Eli skal til at sige 
noget, men begraver i stedet sit 
røde ansigt i hænderne.

En god staver lytter

I USA er der en lang tradition for 
såkaldte »spelling bees«, som er 
konkurrencer, hvor skoleelever 
dyster om at være den bedste 
til at stave. Man konkurrerer på 
klassetrins-niveau, og reglerne er 
simple. Efter tur går deltagerne 
op til mikrofonen på scenen, hvor 
de bliver tildelt et ord. Ordstyreren 
siger så ordet i en sammenhæng, 
fordi to forskellige ord kan have 
præcis den samme lyd. Det gælder for 
eksempel »deer« og »dear«, der betyder 
henholdsvis »hjort« og »kære«. 
For at stave korrekt skal man altså 
først lytte godt efter og gennemskue, 
hvilket ord der bliver efterspurgt. 
Så skal man gentage ordet, derefter 
stave det, og så gentage ordet igen. 
Det sidste er vigtigt, for på den måde 
signalerer man, at man er færdig med at 
stave sit ord. Hvis det er korrekt, fortsætter 
man i konkurrencen. Hvis ikke, må man 
forlade scenen. 

Hvem vil ikke være den bedste?

At stavningen foregår på en scene foran et 
dommerbord og et publikum, gør ifølge 
Linda Plaut hele forskellen. Hun har 
arrangeret stavekonkurrencer de seneste 20 
år på rådhuset i Newton, der er en forstad til 
Boston, som ligger i den nordøstlige del af 
USA.

»Konkurrenceelementet er ganske vigtigt, 
for ellers ville det bare være ligesom en 
engelsktime i skolen. Derudover gør eleverne 

sig mere umage, når det er en dyst, for 
hvem vil ikke gerne være den bedste?« 

spørger hun. 
Linda Plaut siger, at 

stavekonkurrencerne gør eleverne 
opmærksomme på forskellige ord 
og deres betydning. De bliver 
simpelthen bedre til at forstå ord og 
bruge dem i rette sammenhænge.

»At være god til at stave er godt 
i disse tider med automatisk 

stavekontrol,« mener hun 
og henviser til de mange 
hjælpeprogrammer på 
smartphones og computere, 
som let og hurtigt fjerner 
stavefejl fra den skrevne tekst. 

Ifølge Linda Plaut kræver 
det en enkel og forholdsvis 

simpel ting at blive god til at 
stave. 

»Man skal læse, læse, læse. 
Jeg kan se, at dem, der klarer 
sig bedst, er dem, som læser. 
Dem, der kan sætte billede på 
de enkelte ord. Ofte kender 
de ikke betydningen, men 
de kan forestille sig ordet i 
en sætning.« 

Svære ord er sjove

Eli Kirshenbaum er 
rutineret. Dette er hans 
fjerde stavekonkurrence. 
Han var den sidste på 
scenen, både da han 
gik i 3. og 4. klasse, og 
var dermed vinderen 
af stavekonkurrencen i 
Newton. Første gang, han 
deltog, var i 2. klasse, og 
dengang sluttede han som 

nummer 2. Eli kan stadig 
huske, hvilket ord han tabte 
finalen med. Nemlig det 
engelske ord for skuespiller.
»Det er jo ikke så svært 
et ord, men jeg stavede 
altså ’actor’ A-C-T-E-R 
, og det er jo med ’O’ til 

sidst. Det glemmer jeg nok 
aldrig,« fortæller han og 
siger, at han siden har 
stavet langt sværere ord 
korrekt. For eksempel 
»cardiovascular«, som 
hedder »kardiovaskulær« 

på dansk og er en betegnelse, 
som læger bruger, for hjertet 

og blodårerne. 
»Det er sjovt! Det er ikke lige et 

ord, jeg bruger hver dag, men jeg ved, 
hvordan det staves,« griner Eli.  

Barren eller baren?

Men oppe på scenen er der ikke så meget at le 
ad. Eli forsøger nu at købe sig tid. 

»Kan du gentage igen? Uden mikrofonen,« 
spørger han. Ordstyreren nikker langsomt, 
men indskærper, at det er sidste gang. 

»Ba-rreeeeen,« synger hun på amerikansk. 
I konkurrencen lagde de ud med at være 

22 5. klasses-elever fra 15 forskellige skoler i 
Newton, og nu er lidt over halvdelen tilbage. 
Hver elev gør det på sin egen måde, når han 
eller hun staver sig igennem et ord. Nogle 

Stavedyst. I USA konkurrerer børn om at være den bedste til at stave svære ord. Stavning bliver sjovere, når det er en dyst på en scene 

med dommer og publikum, og den største af konkurrencerne bliver vist på tv.
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Hvorfor en bi?
En »spelling bee« betyder direkte oversat en stave-bi. Og hvorfor så det? Man ved 

ikke helt, hvorfor man bruger ordet »bee«, men i gamle dage var udtrykket meget 

brugt i USA. »Bee« henviser til sociale sammenkomster, hvor venner og naboer 

mødtes omkring en enkelt aktivitet, som for eksempel en »sewing bee«, en »quilting 

bee« eller en »barn raising bee«, altså en synings-bi, en quiltnings-bi og en vi-hjælper-

dig-med-at-bygge-en-lade-bi. »Spelling bee« er en amerikansk opfindelse, og første 

gang, udtrykket optrådte på tryk, var i 1875. Det har nok været brugt mundtligt i 

nogen tid inden. 

Sku’ det være svært?
Der er mange, der mener, at stavekonkurrencer på engelsk er udfordrende, fordi 

ordenes stavemåde og udtale ofte er forskellig. På engelsk er der blandt andet 

mange stumme bogstaver i ord som for eksempel climb (klaijm), lamb (lam), knife 

(naijf) og whistle (wissel). Kan du finde på udfordrende ord på dansk? 

Nørdernes Super Bowl
Ud over de mange lokale stavekonkurrencer rundt omkring i USA er der også en 

national konkurrence, der hedder Scripps National Spelling Bee, som spøgefuldt 

bliver kaldt for nørdernes Super Bowl. Her deltager de allerbedste stavere fra hele 

landet, og konkurrencen bliver vist på tv. I 2004 besvimede Akshay Buddiga, da 

han skulle stave ordet »alopecoid«, men han rejste sig hurtigt op igen, stavede ordet 

korrekt og endte med at blive nummer 2. I år bliver den nationale stavekonkurrence 

afholdt for 89. gang.

kigger opad, andre stirrer ned i gulvet, og så er 
der dem, som staver l-a-n-g-s-o-m-t, og dem, 
der japper et ord af sted lynhurtigt.

Eli tager en dyb indånding og begynder:
»Barren. B-A-R.« 
Han gør et stop og fortsætter: 
»R-E-N. Barren,« siger han stille. 
»Det er korrekt,« lyder det nede fra 

dommerbordet, og Eli mimer »yes«, sætter sig 
ned og smiler. 

»Problemet var, at jeg ikke vidste, om 
der var et eller to R’er i ordet,« siger han, da 

konkurrencen er slut uden ham som vinder. 
»I dag blev jeg nummer fem, og det er okay. 

Jeg synes selv, at jeg er en fair vinder og en 
god taber,« siger han og forklarer, at han læser 
mange bøger, og at de i hans familie godt kan 
lide at stave. 

»Jeg bliver ikke nervøs, når jeg står på 
scenen. Hvis jeg skal være ærlig, synes jeg 
faktisk, det er virkelig sjovt. Og nu har jeg jo 
prøvet det nogle gange efterhånden. Jeg kan 
godt lide konkurrencer og quizzer, og så er jeg 
bare vild med ord,« siger han.  

Fra sidste års Scripps National Spelling Bee. Her er det Jenna-May Ingal fra Californien, der 

går videre til semifinalen. FOTO: SCANPIX
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Du drømmer om 
det ... det sker 
for din storebror

Supersjov roman om  
superhelte, superkræfter,  
superskurke –  
og supersøskende.

Find dem dér, hvor bøger er
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